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Památeční den 24. května 1883: Po premiéře hry Afrika, Jára Cimrman posílá
dopis francouzskému paleontologu Barrandovi, aby spolu založili Barrandov.
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 6. července v 17:00 v restauraci Na Vinici (za stanice Na Knížecí
autobusem 137 do stanice Malvazinky)
Zápis
V krásném prostředí u Jakuba v Dobřichovicích jsme se sešli v hojném počtu: Zub,
Jakub, Asunta, Anča, Pulec, Pacík, Bob, Smeták, Golfík, Pegas, Loulínek, Mak, Foki,
Chingo, Yško, Zbyněk, Cancidlo, Reyp, Přemík a Pyrilík
Omluvenky
Ahoj, byl jsem o víkendu na výletu a nastydl jsem nebo chytil něco horšího, takže nejsem
momentálně ke své lítosti schopen účastnit se zítřejší návštěvy Dobřichovic;
zdravím Jakuba a přeji všem pěkný den v lůně přírody a se skvělou kuchyní
paní domu... Se srdečným pozdravem, Mahu
Ahoj, zítra nedorazím, omlouvám se. Mahdí
Petr se omlouvá, že po zákroku v nemocnici na schůzku nepřijde.
Já to dneska nestihnu, tak se omlouvám, zdravím Job
Bobánek je dlouhodobě v nemocnici Na Františku
Počasí nám přálo. Pod rozsochatými stromy na zahradě u Jakuba, tak jako téměř každý rok,
Golfík přivezl švýcarské uzenky a víno. Později začala Asunta s Jakubem připravovat na
roštu krkovice. Dopadlo to tak, že už krkovice nikdo nemohl. Zábava byla velmi různorodá.
Pirilík kroužku zájemců vysvětlil, jak by se měla vést válka na Ukrajině. Pacík zase vysvětlil,
proč jen dvě rány potopily křižník Moskvu. Pirilík dodal, že těch ran bylo šest, ale jen dvě se
trefily. Kdyby tu válku tihle dva experti vedli, tak by to už dávno skončilo. Akorát není jasné,
kdo by to vyhrál. Ovšem rozumnější účastníci buď grilovali, nebo se bavili s Ančou o dávné
historii našich sistersdayů a dalších oddílových činností (Asunta připravovala jídlo
v kuchyni) a kroužek kolem Maka a Kačky se bavil o různých lidech z okruhu hudby, které
kolem sedící posluchači povětšině neznali. Cancidlo odešel pro něco do domu, že se hned
vrátí, ale nevrátil se, a co tam tak dlouho dělal neprozradil. Asi se tam zakecal s Asuntou a
Ančou a zdržoval je od vaření. Pak se společnost počala ztenčovat, ovšem ti nejvytrvalejší
odjížděli až po západu slunce. Smeták oznámil, že sice odlétá zpět do Toronta, ale že se
ukázněně vrátí na schůzky na podzim.
Místo slov je schůzka lépe dokumentovaná fotografiemi Kačky:
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Zub, Pegas, Chingo, Pulec, Zbyněk, Cancidlo, Pirilík, Kačka, Loulínek, Mak, Jakub,
Foky, Přemík, Pacík, Smeták, Golfík, Bob, Reyp a na zemi Yško

Idyla pod rozsochatými stromy
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Hlavním programem bylo povídání u jídla a pití

Jakub zřejmě vysvětluje buď teorii elipsoidu, nebo konstrukci sušárny, nebo něco jiného
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Tady zase Pulec baví Jakuba

Yško nutil každému metaxu, a když byl odmítán, tak to pil sám
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Bylo opravdu veselo

Mak si prohlíží svázané Plaváčky a Pegas někomu něco přikazuje
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Cancidlo, jako obvykle, jí a Bob pije

Většinou seriózní Reyp
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Autoportrét: vždy usměvavý Kačka

Pohoda
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Golfík griluje švýcarské klobásy, které na schůzku přivezl…

…a tady už je běží servírovat…
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…a tady už je Pirilík, Pacík a Reyp dojídají.

A pak začala nosit krkovice a saláty na stůl Asunta a my jsme už bohužel nemohli.
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Samozřejmě byli jedinci, kteří můžou vždycky; mezi Asuntou a Přemíkem leží Zubem
svázané ročníky našeho Plaváčka

Holt, někdo vdolky, někdo holky.
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Vtipy
Jeden od Selima:
Němec vejde do baru a objedná si pivo. Barman mu říká: „100 eur“.
Němec v šoku: „Jak 100 eur? Včera to bylo jen 10!“
„No, dnes je to za 100.“
„Ale proboha proč 100 eur?!“
„Vysvětlím: 10 eur je pivo. 10 dalších je na pomoc Ukrajině. 20 na pomoc evropským zemím,
které uvalily sankce a nejsou členy EU. Dalších 10 je na pomoc Spojenému království při
úspěšné implementaci sankcí proti Rusku. Dalších 10 se posílá do balkánských zemí jako
pomoc na nákup uhlí. No a zbývajících 40 eur je na dotaci plynu pro EU a fond, který pomůže
zachovat sankce.“
Němec tiše vytáhl stoeurovku a podal ji barmanovi. Barman vzal peníze, vložil je do
pokladny, ale 10 eur mu vrátil.
Němec je zmatený. „Počkej, řekl jste 100. Dal jsem vám 100. Proč mi vracíte 10 eur?
„Došlo pivo.“

Pulcovy vtipy
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Přeložené vtipy z francouzského časopisu
Baví se dvě starší dívky a lamentují nad klesající bezpečností.
„Já“ říká ta první „když se každý večer vracívám domů, dívám se pozorně pod postel, zda tam
není schovaný nějaký mužský“.
„Já rovněž“ sděluje ta druhá „to tam prohlížím. A chci si koupit druhou postel“.
„Opravdu? A proč?“
„Abych si zdvojila šance.“
Zákazník si zakoupil v lékárně lék na zvýšení inteligence. V obalu se nachází návod: "Tato
sklenka odpovídá měsíčnímu užívání. Obvykle po uplynutí týdne budete dosti inteligentní,
abyste vhodil do popelnice to, co ještě zbývá z té pitominy".

Dva přátelé hovoří o svých blízkých.
"Víš také, že Duval již nežije?"
"Ten Duval, co měl fobii z lékařů a léčil se za pomoci lékařských knih?"
"Ano, to je on".
"A na co zemřel?"
"Na chybu tisku."

Dva muži diskutují v baru: „Přepsal jsem svou závěť“.
„A to opravdu?“
Odkazuji všechno mé ženě – absolutně všechno, ale s jednou podmínkou…“
„S jakou?“
„Že se znovu provdá!“
„To myslíš vážně?“
„Ano; chci, aby byl na zemi alespoň jeden člověk, který bude litovat mého odchodu.“

Příspěvek Cancidla:
Sexuolog má přednášku na střední škole.
"Než začnu, tak se vás zeptám na vaše sexuální zkušenosti. Kolik poloh znáte?"
Z poslední lavice se ozve: "34"
Sexuolog: "Dojde na tebe, ale začneme tady v první lavici. Tak co slečno, jak je to s vámi?"
Slečna: "Znám jednu polohu. Žena leží na zádech a muž leží na ní."
Z poslední lavice se ozve: "35!"
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